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التحوالت الدولية والقوميات الدينية

ندمي روحانا*

�نت�صار �ل�صهيونية �أو هزميتها

في 
ظروف تاريخية ي�صعب على المرء تخيل تالزمها، تجد ال�صهيونية ونخبها الجديدة 

ال�صيا�صية  الفل�صطينية وطبقتها  الوطنية  الحركة  اأوج قوتها في مواجهة  نف�صها في 

ال�صهيونية نحو تحقيق  لدفع  والدولي مواتيًا  العربي  الو�صع  يبدو  بينما  الح�صي�ض،  وهي في 

جوهرها. كما اأن انح�صار الربيع العربي يترافق مع الفظائع التي ترتكبها الأنظمة، والتي بلغت 

ذروتها في �صورية، والنتائج المدمرة التي �صتترك جروحًا عميقة في الذات العربية. وما يزيد في 

تعميق هذه الجروح هو موقف بع�ض النخب الفكرية والثقافية الموؤيدة للنظام ال�صوري اأو للنظام 

الم�صري، على الرغم من الفارق ال�صا�صع في طبيعة الفظائع التي ارُتكبت في الحالتين. واأت�صور 

والتغيير  الديمقراطية  بق�صايا  الزمن،  من  طويلة  ولحقبة  بحق،  �صين�صغل  العربي  المواطن  اأن 

ومجابهة اأنظمته في عملية طويلة �صت�صع بطبيعة الحال، الق�صية الفل�صطينية جانبًا، وقد تدفع 

باأنظمة عربية كما في ال�صعودية وم�صر على �صبيل المثال، اإلى الحتماء باإ�صرائيل وحلفائها من 

عمليات التغيير الممكنة، بينما �صتجد اإ�صرائيل نف�صها محاطة لي�ض بدول مواجهة ــ ولو ا�صميًا ــ 

دة تمامًا.
ّ
واإنما باأنظمة محي

الممهور  الأيديولوجي  اليمين  نحو  تجنح  فاعلة  �صيا�صية  قوى  تبرز  العالمي،  النظام  في 

اأيديولوجيات تعتمد  ــ فتحاول اإحياء  ــ بتفاوت مدى تاأثير الديني في ال�صيا�صي  بالفكر الديني 

النغالق الإثني اأو القومي اأو الثقافي وعدم قبول الآخر، وت�صدد على اأولوية المحلي، مثل اأميركا 

اأوًل، اأو فرن�صا اأوًل. واإذا لم تنجح هذه القوى بعد في الو�صول اإلى الحكم في اأوروبا، فاإنه ل يمكن 

الأعظم  حليفتها  وهي  ــ  اأميركا  في  اإ�صرائيل  وجدت  لقد  حكوماتها.  مواقف  في  اأثرها  تجاهل 

والأهم ــ نظامًا جديداً ت�صاركه، ولأول مرة، ب�صكل حقيقي ولي�ض فقط على م�صتوى الت�صريحات 

الزائفة، قيمًا �صيا�صية وثقافية مثل التزمت الفكري، والمواقف العدائية تجاه ال�صحافة والق�صاء 

الإدارة  في  تجد  كما  وموؤ�ص�صات.  قيمًا  الديمقراطية  وتهديد  الم�صلم،  �صيما  ول  الآخر،  وا�صتعداء 

واإن  والم�صلمين،  العرب  وتجاه  الفل�صطينيين  تجاه  ل�صيا�صتها  ومنا�صراً  حقيقيًا  حليفًا  الجديدة 

* مدير عام مدى الكرمل ــ المركز العربي للدرا�صات الجتماعية التطبيقية في حيفا، واأ�صتاذ ال�صوؤون الدولية 
ودرا�صات ال�صراع في كلية فلت�صر للقانون والدبلوما�صية في جامعة تافت�ض في بو�صطن.
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كانت ل تزال في مرحلة فح�ض مدى حرية العمل الذي �صتمنحه الإدارة الجديدة لها.

وتجد اإ�صرائيل نف�صها اأي�صًا في محيط �صرق اأو�صطي تعطي فيه الدول المركزية الدين مكانًا اأ�صا�صيًا 

في ال�صيا�صة، وتبرز فيه الحركات الدينية المت�صددة. ومع الختالف في الظروف التاريخية، اإّل اإن دور 

اإيران وال�صعودية، يوفر مناخًا مريحًا لعتالء الدين مكانة  الدين في ال�صيا�صة التركية الجديدة، وفي 

تجد  اأن  مثاًل  الم�صادفة  قبيل  من  ولي�ض  اإ�صرائيل.  في  يحدث  مثلما  ــ  والمجتمع  ال�صيا�صة  في  مهمة 

اإ�صرائيل حليفًا جديداً في الهند البعيدة وحكومة حزب الهندوتفا الذي يمثل فكراً ي�صابه ال�صهيونية من 

ناحية مزج القومية الهندية بالديانات الهندو�صية، وفي معاداة الآخر الذي يقع خارج هذا المزيج. وما 

يهمني في هذه المقالة، لي�ض اأثر كل واحد من مركبات الحالت الدولية المذكورة اأعاله في ديناميكية 

الإ�صرائيلية  لالأو�صاع  المده�ض  التالزم  هذا  اأثر  واإنما  والفل�صطينيين،  ال�صهيونية  بين  ال�صراع 

ال�صعب  من  ولي�ض  الفل�صطيني.  الم�صتقبل  وفي  ال�صهيونية  م�صار  في  والعربية  والدولية  والفل�صطينية 

الدعاء اأن اإ�صرائيل تجد نف�صها اأمام ظروف مثالية قد تمّكن ال�صهيونية من تحقيق ذاتها في فل�صطين. 

ف ما 
ّ
واإذا كان الأمر كذلك فاإن من المهم اأن ن�صاأل هل �صيوؤدي ذلك اإلى انت�صار ال�صهيونية؟ واأن نعر

اأن نتعامل مع ال�صهيونية كاأنها تمثل  التب�صيط  ''تنت�صر'' ال�صهيونية. كذلك ربما يكون من  اأن  معنى 

توجهًا واحداً متماثاًل، اإذ اإن هناك تيارات وقوى عديدة ومتباينة في الفكر والممار�صة ال�صهيونيين، 

واأهدافًا مختلفة. و�صاأعالج اأي�صًا التجليات ال�صيا�صية لتج�صيد جوهر ال�صهيونية، وماذا يمكن اأن نتعلم، 

نظريًا، من حالت ال�صتعمار ال�صتيطاني.

�مل�رشوع �ال�صتيطاين �ل�صهيوين: بني �النت�صار و�لهزمية

اأن درا�صات ال�صتيطان   )من جامعة كولومبيا( 
1

ُن�صرت موؤخراً، يالحظ محمود ممداني في مقالة 

في  متعاك�صين:  قطبين  في  واأميركا  اأفريقيا  في  ال�صتيطاني  ال�صتعمار  حالت  ت�صع  ال�صتعماري 

اأفريقيا ُهزم ال�صتعمار ال�صتيطاني، بينما انت�صر في اأميركا.

ال�صورة  فاإن  الخالفات،  بع�ض  يثير  قد  بالمنت�صرة  الم�صاريع  بع�ض  تو�صيف  اأن  من  الرغم  على 

بكونه  الأمر  هذا  في  فيتميز  ال�صهيوني  ال�صتيطاني  الم�صروع  ا 
ّ
اأم �صحيحة.  يعر�صها  التي  العامة 

م�صروعًا م�صتمراً ل تزال نتيجته غير محددة ول وا�صحة، وبالتالي، فاإنه ل يقع في اأي من القطبين: لم 

هزم، ويجب عدم اعتباره قد انت�صر.
ُ
ي

لقد حققت اإ�صرائيل اأحد اأهدافها الرئي�صية، وهو اإقامة دولة يهودية ح�صرية في فل�صطين، وهي دولة 

قديمة  لغة  اإحياء  في  ال�صهيونية  نجحت  النجاح:  من  ملحوظة  قوية  موؤ�صرات  مع  بالحياة  ناب�صة 

اأ�صبحت لغة الحياة اليومية، ولغة و�صائل الإعالم والأكاديميا، حتى قبل قيام اإ�صرائيل؛ لدى اإ�صرائيل 

حياة ثقافية مزدهرة وموؤ�ص�صات ثقافية قوية؛ معترف بها من 161 دولة من اأ�صل 193 دولة ع�صو 

اإلى  في الأمم المتحدة؛ لديها نظام حكم ديمقراطي، لكنه ديمقراطي لليهود فقط، واأقرب في جوهره 

اأفريقيا تحت نظام الف�صل   مثل جنوب 
2

اأو ديمقراطية الأ�صياد،  )Herrenvolk( ديمقراطية هيرنفولك

العن�صري؛ جي�صها اأحد اأقوى جيو�ض العالم ويحتل المرتبة 11 مع تر�صانة هائلة؛ تمتلك اأ�صلحة نووية 

وبرنامجًا نوويًا ل يعتر�ض عليه العالم، مع اأنها لم توّقع معاهدة حظر النت�صار النووي؛ تحتل المرتبة 

اإجمالي للفرد في العالم )36.432$ في �صنة 2015(؛ تحتل المرتبة 19 في  24 لأعلى ناتج محلي 
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في  مدرجة  الثماني  الإ�صرائيلية  الأبحاث  جامعات  من  وخم�ض  العالمي،  العالي  التعليم  نظام 

الت�صنيفات العالمية؛ هي ع�صو في منظمة التعاون والتنمية ودولة مرافقة لالتحاد الأوروبي؛ تحتل 

المرتبة 19 على موؤ�صر الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية الب�صرية، والمرتبة 20 على موؤ�صر اإيكونوم�صت 

بور�صة  في  النا�صداك  موؤ�صر  في  المدرجة  الإ�صرائيلية  ال�صركات  وعدد  الحياة،  لجودة  القت�صادي 

 الأعلى بين الدول خارج الوليات المتحدة، با�صتثناء ال�صين.
ّ
عد

ُ
نيويورك ي

هذه موؤ�صرات باهرة للنجاح. وفي الواقع، يمكن القول اإن اإ�صرائيل بهذه الموؤ�صرات وغيرها هي دولة 

ناجحة، لكن هذا النجاح ل ي�صعها في اإطار الم�صاريع ال�صتعمارية ال�صتيطانية المنت�صرة، علمًا باأن 

ين، يعتبرون اإ�صرائيل م�صروعًا نجح في حدود ما قبل �صنة 
ّ
بع�ض علماء ال�صتيطان ال�صتعماري المهم

3
1967، لكن لي�ض في المناطق المحتلة منذ تلك ال�صنة.

ا اإذا كانت 
ّ
يجب اأن نميز بين نجاح اإ�صرائيل كدولة وبين انت�صار ال�صهيونية. لالإجابة عن �صوؤال عم

اإلى  اأي�صًا  ننظر  اأن  لكن يجب  الدولة،  موؤ�صرات نجاح  يمكن تجاهل  ل  ل،  اأم  انت�صرت  قد  ال�صهيونية 

هدف  وخ�صو�صًا  الأ�صليين،  ال�صكان  حيال  ال�صتيطاني  ال�صتعماري  للم�صروع  الرئي�صية  الأهداف 

التخل�ض العملي اأو الرمزي منهم، والذي حالت مقاومتهم الم�صتمرة دون تحقيقه.

في �صنة تاأ�صي�ض اإ�صرائيل، اأن�صاأ المجتمع الأبي�ض في جنوب اأفريقيا دولة الف�صل العن�صري. كانت 

الإ�صرائيلية، بما في ذلك كونها قوة  الدولة  اأفريقيا في عدة نواٍح دولة يماثل نجاحها نجاح  جنوب 

مفعولها(.  الدولية  المقاطعة  اتخذت  حتى  الأقل  )على  مزدهر  اقت�صاد  وذات  نووية،  دولة  ع�صكرية، 

جوهر  هزيمة  يمنع  لم  النجاح  ذلك  لكن  الإقليمية،  بالهيمنة  تمتعت  اإ�صرائيل  مثل  اأفريقيا  جنوب 

على  حافظوا  البي�ض  بع�ض  لأن  الم�صروع  جوهر  )اأقول  فيها  ال�صتيطاني  ال�صتعماري  الم�صروع 

امتيازات ــ اقت�صادية ــ في النظام ال�صيا�صي الحالي(.

يمثل النظامان نوعين مختلفين من ال�صتعمار ال�صتيطاني، لكنهما يت�صابهان في ميزات اأ�صا�صية، 

اأهمها اأن الم�صروعين افتقرا اإلى ال�صرعية في نظر ال�صكان الأ�صليين، واأنهما واجها مقاومة ــ نجحت 

في جنوب اأفريقيا وما زالت م�صتمرة في فل�صطين.

لم يمنح الفل�صطينيون الدولة اليهودية اأي �صرعية، وا�صتمروا في المقاومة وفي المطالبة با�صتعادة 

في  الفل�صطينيون  المواطنون  يرف�ض  واليوم  وال�صيا�صية.  وال�صعبية  الع�صكرية  الطرق:  بمختلف  وطنهم 

دولة  اإلى  لتحويلها  وي�صعون  يهودية،  دولة  باإ�صرائيل  العتراف  ال�صيا�صية(  القوى  )باإجماع  اإ�صرائيل 

ديمقراطية؛ ويطالب الالجئون الفل�صطينيون بحقهم المدعوم بالقانون الدولي في العودة اإلى وطنهم؛ 

اإطار حل  باإ�صرائيل دولة يهودية حتى في  الع�صكري العتراف  الفل�صطينيون تحت الحتالل  ويرف�ض 

الدولتين؛ ويرى جميع الفل�صطينيون في فل�صطين وطنًا لهم.

الأو�صط  ال�صرق  للفل�صطينيين في  الجغرافي والوطني والثقافي والتاريخي ال�صتراتيجي  العمق  اإن 

وتدعم حق  يهودية،  اإ�صرائيل كدولة  �صرعية  قبول  ترف�ض  العربية  ال�صعوب  لأن  قائمًا  يزال  العربي ل 

الفل�صطينيين في ا�صتعادة وطنهم، بغ�ّض النظر عن مواقف الأنظمة. وقد �صكلت فل�صطين، لعقود عديدة، 

البيئة  ت�صابه  المثير لالهتمام،  العربية. ومن  ال�صعوب  اإلى  بالن�صبة  الأقل  ق�صية عربية مركزية، على 

مثل  المهزومة  ال�صتيطانية  ال�صتعمارية  الم�صاريع  في  الأ�صليين  بال�صكان  المحيطة  الجيو�صيا�صية 

في  الأ�صليون  ال�صكان  تلّقاه  الذي  الجيو�صيا�صي  الدعم  �صاهم  حالت  وهي  والجزائر،  اأفريقيا  جنوب 
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ال�صتيطانية  الم�صاريع  في  الأمر  ويختلف  مختلفة.  بطرق  ذلك  كان  واإن  ال�صتيطان،  م�صروع  هزيمة 

ــ  ال�صكان الأ�صليون المتداد الجيو  ال�صمالية واأ�صتراليا مثاًل، حيث افتقد  اأميركا  ''المنت�صرة'' كما في 

ا�صتراتيجي في مواجهتهم مع الم�صتعِمرين.

لكن لماذا هذا الجدل ب�صاأن الم�صتقبل غير ــ المحدد �صروري على ال�صعيد النظري في فل�صطين؟ لأن 

م�صير الم�صروع ال�صهيوني، واإن كان يعتمد على عدد كبير من العوامل، فاإن اأهمها على الإطالق هو 

المقاومة الفل�صطينية لهذا الم�صروع، وال�صتباك الفكري وال�صيا�صي معه، والن�صال �صده، وتحديد اأهداف 

اأن يقبل بال�صهيونيه. وفي نظري، فاإن ال�صلوك ال�صيا�صي  الحركة الوطنية الفل�صطينية ب�صكل ل يمكن 

ن 
ّ
لل�صلطة الفل�صطينية ونخبها قد ي�صاهم في نجاح هذا الم�صروع وتج�صيد جوهره ولو مرحليًا كما �صاأبي

لحقًا.

�مل�صاريع �ال�صتيطانية بني �لقوة و�الأخالق وخ�صو�صية �مل�رشوع 

�ل�صهيوين

اإن تقويم قوة اإ�صرائيل في الفكر الفل�صطيني يحدث اأحيانًا ب�صكل يتراوح بين قطبين: كثيراً ما ن�صمع 

الفل�صطينيين ي�صفون اإ�صرائيل باأنها قوة عظمى، قوة ل تقهر، ويت�صاءلون كيف يمكن مواجهة اإ�صرائيل 

ن ي�صف اإ�صرائيل 
َ
وهي من اأقوى جيو�ض العالم و�صاحبة القوة النووية؟ بينما في القطب الآخر نجد م

باأنها ''اأوهى من خيوط العنكبوت''.

لماذا هذا الجمع بين القطبين؟ هناك اأ�ص�ض حقيقية ي�صت�صعرها الفل�صطيني تحت النظام ال�صتيطاني، 

وهذه الأ�ص�ض بحاجة اإلى التحليل كي نتجاوز ثنائية الت�صاد بين القوة المفرطة وال�صعف ال�صديد. وفي 

اأنها تجمع في داخلها، وخ�صو�صًا في  الكولونيالية ال�صتيطانية  الم�صاريع  اإحدى ميزات  الواقع فاإن 

اإن  اإّل  واحد.  اآن  في  وال�صعف  القوة  بين  مده�صًا  تناق�صًا  هزيمتها(،  قبل  )اأو  تثبيتها  قبل  ما  مرحلة 

غرار  على  ال�صتيطاني،  ال�صتعمار  فاإن  القوة،  فائ�ض  يخ�ض  بما  مختلفة.  وال�صعف  القوة  م�صادر 

من  الإن�صانية،  �صد  الجرائم  من  متفاوتة  درجات  اإلى  يقوده  عنف  م�صروع  على  يعتمد  ال�صهيونية، 

�صتعمل 
ُ
ي اإلى نظام ديمقراطية الأ�صياد. وفي جميع الحالت  اأو  العرقي،  التطهير  اإلى  الإبادة الج�صدية 

اأو باآخر من  الثقافي، للتخل�ض ب�صكل  البنيوي والعنف  العنف باأ�صكاله المتعددة، بما في ذلك العنف 

ال�صكان الأ�صليين عبر اإق�صائهم الجمعي، اأو محوهم ثقافيًا و�صيا�صيًا. وي�صتمد الم�صروع ال�صتعماري 

الحا�صمة  الع�صكرية  القوة  الأم، لكنه يعمل بالتدريج على تراكم  الوطن  الأولى، من  قوته، في مراحله 

اأفريقيا قبل التحول الديمقراطي واإ�صرائيل  والتفوق الع�صكري بما في ذلك القوة النووية، مثاًل جنوب 

حاليًا.

ويتميز النظام ال�صتعماري الكولونيالي، مثل الم�صروع ال�صهيوني، با�صتعمال العنف ال�صديد ب�صكل 

يه، اأو على التفكير في هذا التحدي، لأن 
ّ
ر على تحد

َ
 الوعي'' بحيث ل يجروؤ الم�صتعم

ّ
طبيعي، من اأجل ''كي

تهديداً  ي�صكل  بمقاومته  ر 
َ
الم�صتعم اإن  الم�صتعِمر  يقول  وعندما  وجودي.  تهديد  اإلى  يوؤدي  قد  التحدي 

وجوديًا فهو محّق لأن المقاومة تتحدى الفكر والممار�صة ال�صتعمارية التي ت�صكل جزءاً ع�صويًا من 

معنى الوجود للم�صتعِمر. ولذلك فاإن منظومة الردع وا�صتعمال العنف ال�صديد، اأو ما ي�صمى ''العنف غير 

المتنا�صب''، هي �صفات تعريفية لهذا النظام ولي�صت م�صادفة اأو �صفة عر�صية.
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الخ�صنة  القوة  بمفهوم  القوة  فائ�ض  يعتمد  الذي  ال�صتيطاني  الم�صروع  فاإن  الآخر،  الجانب  ومن 

يعاني نق�صان القوة على الم�صتوى الأخالقي. فالم�صروع ال�صتيطاني ل يمكنه اإّل اأن ي�صتعمل العنف 

الزائد، والإق�صاء والطرد، والت�صريد، والف�صل العن�صري وما اإليه، كما اأن النظام ال�صتعماري ل ي�صتطيع 

اأن يكون نظامًا، اأو اأن يدعو ولو نظريًا اإلى تبّني نظام ليبرالي حقيقي )لذلك فاإن الحديث عن ''ي�صار'' 

في المجتمع ال�صتيطاني غير مالئم(.

على  التناق�ض  هذا  تداعيات  تجّنب  تاريخيًا  ال�صتيطانية  الكولونيالية  الم�صاريع  ا�صتطاعت  واإذا 

التي  الم�صاريع  فاإن  ــ  فيها  تطورت  التي  التاريخية  الحقب  في  الختالف  ب�صبب  ــ  م�صروعها  م�صار 

اإلى ما بعد منت�صف القرن الع�صرين لم ت�صتطع تجنب هذه التداعيات مع ارتقاء المنظومات  ا�صتمرت 

ون�صوء  الكولونيالية  الأنظمة  من  التحرر  حركات  بروز  ومع  الإن�صان،  حقوق  تحترم  التي  الفكرية 

المنظمات الدولية. و�صار ال�صعف الأخالقي لنظام الف�صل العن�صري جزءاً من الوعي العالمي كله، ومن 

وعي اأجزاء من المجتمع الم�صتعِمر في حالة جنوب اأفريقيا، وفي حالت اأُخرى مثل الجزائر ورودي�صيا 

ال�صهيوني  للم�صروع  اإن  اإّل  ال�صتيطانية هناك.  الم�صاريع  اأهم عوامل هزيمة  اأحد  )زيمبابوي(، وكان 

عوامل  الآخر  وبع�صها  الفل�صطيني،  تحّكم  عن  خارج  بع�صها  ظروف  من  نابعة  اأُخرى  خ�صو�صيات 

كانت  اإن  وهي  ا�صتعمارية،  ا�صتيطانية  دولة  اأقامت  اأنها  ال�صهيونية  خ�صو�صية  اإن  ذاتية.  فل�صطينية 

موقفًا  يتخذ  لم  الغربي  العالم  اإن  اإّل  الآن،  حتى  العنف  هذا  في  وا�صتمرت  الموؤ�ص�ض  العنف  اعتمدت 

اأخالقيًا معار�صًا لهذا الم�صروع. والأنكى من ذلك اأن اإ�صرائيل تمتعت بفائ�ض القوة الع�صكرية، وبكثير 

من فائ�ض القوة الأخالقية في الغرب، ر�صميًا و�صعبيًا حتى الفترة الأخيرة حين اأخذ الزيف الأخالقي 

�صد  الن�صال  في  الفل�صطيني  الف�صل  اأ�صباب  اأحد  فاإن  اعتقادي،  وفي  يتك�صف.  ال�صهيوني  للم�صروع 

ا�صتيطاني  م�صروع  بينهما  يجمع  لم  كما  المرّكبين  بين  الجمع  في  الآن  حتى  نجاحها  هو  اإ�صرائيل 

كولونيالي من قبل. اإّل اإن هذا الجمع لي�ض منّزًل من ال�صماء. �صحيح اأن هذا الم�صروع اأُقيم من اأ�صا�صه 

الم�صروع  اأن ما يميز  الأُخرى، غير  ال�صتيطانية  الم�صاريع  بدعم غربي، لكن هذا ي�صح على كثير من 

الوعي  اإن�صانيًا في  بعداً  اأ�صفت عليه  اأوروبا  اليهودي في  بال�صعب  التي حلت  المحرقة  اأن  ال�صهيوني 

الغربي العام، على الرغم من اأن الم�صروع نف�صه بداأ قبل بدء المحرقة بكثير. وقد ُكتب كثير عن التجربة 

التاريخية اليهودية الماأ�صوية في اأوروبا، وكيف اأن اإقامة اإ�صرائيل من وجهة النظر ال�صهيونية كانت 

ــ في عملها  اليوم  ــ حتى  اإ�صرائيل  تتواَن  المحرقة. ولم  التاريخ ومع  للتعامل مع هذا  الأخالقي  الرد 

الفل�صطينية،  المقاومة  جوهر  ت�صويه  على  عاملة  الأخالقي،  الجانب  على  بالت�صديد  المكثف  الدعائي 

والت�صديد على الدعاء بتفوقها الأخالقي في مقابل محيطها الجغرافي.

ذلك،  اأكثر من  بل  الم�صروع،  لهذا  الأخالقي  ال�صعف  اإظهار  )والعرب( في  الفل�صطينيون  ينجح  ولم 

فاإنهم ربما �صاهموا في تقوية هذا الجانب. واأتت الم�صاهمة الفل�صطينية غير المق�صودة باأ�صكال متعددة 

ل مجال للخو�ض فيها هنا، لكن ل بد من التنبيه اإلى اأن الم�صاهمة الفل�صطينية الكبرى في دعم الدعاء 

الثالث على  العالم  التي فتحت باب  اأو�صلو  الفل�صطينيين، كانت عملية  لإ�صرائيل في مقابل  الأخالقي 

مكان  ل  متنوعة  باأ�صكال  الم�صاهمة  وا�صتمرت  اإ�صرائيل.  مع  العالقة  تطبيع  عليه  لت 
ّ
و�صه م�صراعيه، 

حفل  في  الفل�صطيني  الرئي�ض  ب�صخ�ض  الر�صمية  الفل�صطينية  الم�صاركة  اآخرها  وكان  هنا،  لمراجعتها 

تاأبين رئي�ض الدولة الإ�صرائيلية ال�صابق �صمعون بير�ض )الحفل نف�صه الذي امتنع نواب الكني�صت العرب 
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من الم�صاركة فيه ب�صبب موقفهم الأخالقي وال�صيا�صي من ال�صهيونية(.

كذلك، فاإن الف�صل الفل�صطيني في تقديم م�صروع تحرر وطني مقنع يعيد اإلى مركز الن�صال التحرر 

الفل�صطيني  بين  المت�صاوية  المواطنة  يعتمد  ديمقراطي  مجتمع  وبناء  ال�صتيطاني  ال�صتعمار  من 

الفل�صطينية  القدرة  عّطل  ذاتها،  ال�صهيونية  من  والقاهر  المقهور  يتحرر  بحيث  الإ�صرائيلي  واليهودي 

على ا�صتح�صار زخم القوة الأخالقية في م�صروع تحرري فل�صطيني، كما في جنوب اأفريقيا مثاًل.

وتعمل اإ�صرائيل بن�صاط كثيف داخل المجتمعات الغربية مع القيادات ال�صابة والطالب والمحا�صرين 

ومراكز الأبحاث وو�صائل الإعالم والدوائر الثقافية والم�صاهير كي ل تخ�صر هذا الموقع الذي تتمتع به، 

ي قوتها الخ�صنة، و�صي�صعها في موقع ه�ّض اأمام العالم، 
ّ
لأنها تعلم تمامًا اأن خ�صارة هذا الموقع �صيعر

اإليها في عملية التحرر )الأمر الذي يف�صر الذعر   الحاجة 
ّ

الفل�صطينيين م�صادر قوة هم باأم�ض ويعطي 

غير  مقاومة  اأنها  من  الرغم  على  الم�صتويات  اأعلى  على  ومحاربتها  المقاطعة  حركة  من  الإ�صرائيلي 

عنفية(.

كيف �صيتج�صد جوهر �ل�صهيونية؟

ي�صتلزم الحديث عن ''ال�صهيونية'' اأن نحدد عن اأي تيار منها نتحدث، وما هو التوجه المركزي الذي 

ع ال�صيا�صة والمجتمع 
ّ
ن يتتب

َ
يقود ال�صهيونية نحو تج�صد جوهرها مثلما جاء في هذه المقالة. ويبدو لم

في اإ�صرائيل اأن الم�صروع ال�صهيوني الحيوي الوحيد في الفترة المعا�صرة هو الم�صروع القومي الديني 

الذي يرى في فل�صطين كاملة اأر�ض الوعد الإلهي لدولة اليهود، وهذا الم�صروع ل يتجنب البوح باأهدافه، 

المنظومة  يخفي  ول  اأهدافه،  اإلى  الو�صول  في  ا�صتعمالها  يريد  التي  والو�صائل  الدينية،  ومبرراته 

التبريرية التي تقود العنف المبرر دينيًا. لي�ض هنالك م�صروع �صهيوني حيوي اآخر في اإ�صرائيل ي�صتطيع 

ى خطاأ ''الي�صار'' الإ�صرائيلي ــ الذي 
ّ
ي اأو ما ي�صم

ّ
م

ُ
مواجهة هذا الم�صروع اأو التناف�ض معه. فم�صروع ما �ص

تمثَّل تاريخيًا في حزب مباي، ولحقًا في حزب العمل والمع�صكر ال�صهيوني ــ لم يخرج من تناق�صاته 

الداخلية منذ بداياته، بل على العك�ض فاإن هذه التناق�صات تفاقمت بعد احتالل ال�صفة الغربية وقطاع 

اأر�ض  على  وبالم�صاواة  وبالدولة،  بالعودة،  ويطالب  يختِف  لم  فل�صطيني  �صعب  مواجهة  وفي  غزة، 

فاإنها  يهودية  دولة  لإقامة  هدفًا  فل�صطين  ال�صهيونية  الحركة  اختارت  التي  اللحظة  ومنذ  فل�صطين. 

اليهودي،  والدين  اليهودية،  القومية  ي�صار:  اأي  منها  ينتج  اأن  يمكن  ل  مات 
ّ
مقو ثالثة  بين  مزجت 

وال�صتعمار ال�صتيطاني. واإذا كانت الحركة ال�صهيونية قد ا�صتطاعت في بداياتها الف�صل بين القومية 

والدين واتباع نهج علماني باقتناع كامل، فاإن المبرر الرئي�صي الذي قدمته لبناء الدولة اليهودية في 

فل�صطين هو المبرر الديني. ومع احتالل ال�صفة والقطاع، وجنوح المجتمع اليهودي كله نحو التبريرات 

من  �صار  اإ�صرائيل''،  ''اأر�ض  في  يهودية  دولة  في  يهوديًا  الفرد  يكون  اأن  معنى  عن  والبحث  الدينية 

ال�صعب على حركة العمل اأن تجاهر بعلمانيتها. لنفتر�ض للحظة اأن الدولة اليهودية اأقيمت في اأوغندا، 

ففي تلك الحالة كان من الممكن الت�صديد على الجانب القومي في ال�صهيونية واإقامة الدولة اليهودية 

فل�صطين  في  �صيرى  الذي  الدين  عن  وف�صلها  ــ  الدينية  العنا�صر  بع�ض  مع  ربما  ــ  علمانية  واإبقائها 

كان  ذلك  اأن  يعني  ل  )هذا  الغرب  في  الم�صيحية  الدينية  التوجهات  بع�ض  ترى  الروحية كما  محطته 

فل�صطين،  في  اليهودية  الدولة  اإقامة  لكن  ال�صتيطاني(.  الكولونيالي  البعد  من  ال�صهيونية  �صيخل�ض 
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والتبرير الديني للم�صروع، جعال ف�صل الديني عن القومي في الحالة ال�صهيونية غير ممكن اإّل عبر ثورة 

ديمقراطية حقيقية تتخل�ض من النظام الكولونيالي ال�صتيطاني. وفي حالة المزج الثالثية المذكورة 

اكت�صفت  ــ  ال�صهيوني ومبادرته  ''الي�صار''  بقيادة  ــ  الغربية  ال�صفة  اإلى  ال�صتيطاني  الم�صروع  وامتداد 

الدينية  القومية  الحركات  و�صكبت  الليكود،  بقيادة  اليمين  اها 
ّ
�صم كما  وال�صامرة''  ''يهودا  ال�صهيونية 

اأخذ  الم�صتمرة منذ ن�صف قرن،  العملية  الدينية جهاراً على م�صروع ال�صتيطان. وفي هذه  الم�صامين 

الم�صروع الديني القومي مكانة ال�صدارة با�صتقطابه الطاقات ال�صهيونية الباحثة عن معنى ل تجده 

في حركات وقيادات واأحزاب تتخبط في تناق�صاتها الداخلية.

وي�صكل الجمع بين كون ال�صهيونية مزيجًا من م�صروع كولونيالي ا�صتيطاني ــ ينفيه ''الي�صار'' عن 

يها القومي والديني، م�صدراً اآخر للتناق�ض الذي تتخبط فيه الم�صاريع التي تجعل 
َ
نف�صه ــ وبين مرّكب

اأن ينادي بها،  ''الي�صار''  المرّكب الديني جزءاً ع�صويًا منها. فما هي القيم الديمقراطية التي يمكن لــ 

وهو الرائد في ال�صيا�صات النابعة من كونه م�صروعًا كولونياليًا ا�صتيطانيًا مثل ا�صتالب فل�صطين وطرد 

وزيادة  للمواطنة  الحقيقي  المعنى  من  مواطنتهم  وتفريغ  العرب  مواطنيها  اأرا�صي  و�صرقة  اأهلها 

وقيم  الدولة،  وبناء  ''ال�صتراكية''،  �صتائر  خلف  يختفي  ''الي�صار''  كان  كلها؟  فل�صطين  في  ال�صتيطان 

اإثنو�صنتريًا �صهيونيًا  تطبيقًا  ''الي�صار''  بها  يق�صد  قيم  وكلها  اإليه،  وما  الجتماعي   التعا�صد 

)ethnocentric( ــ اأي لليهود فقط في دولة اليهود بح�صب المفهوم القومي لل�صهيونية. و�صقط ال�صتار 

مع التحول المتدرج، لكن الكامل نحو القت�صاد النيوليبرالي، والنتهاء من بناء الدولة، وبروز القيم 

الفردانية. وبقي لــ ''الي�صار'' الدعاء الخجول بالي�صارية )واأحيانًا نفي �صفة ''الي�صار'' عن نف�صه( وح�صر 

م�صروعه ال�صيا�صي بالف�صل بين الفل�صطينيين واليهود ــ كل في دولته مع حدود تفر�صها عالقات القوة، 

ومع الت�صديد على هوية اإ�صرائيل كدولة ''يهودية ديمقراطية''، وهو �صعار يعك�ض خداع الذات قبل خداع 

ا�صتيطانيًا  ال�صهيونية م�صروعًا كولونياليًا  المزيج، فكون  الثالث في هذا  المرّكب  الآخر. وهنا يدخل 

ممتزجًا بالمرّكب الديني ي�صيف تعقيداً اآخر يجدر بالفل�صطينيين التعامل معه فكريًا و�صيا�صيًا.

لم يدفع ا�صتالب الم�صروع ال�صهيوني لفل�صطين اإلى المزج بين الدين والقومية فقط، بل دفع اأي�صًا 

اإلى مزج اآخر مثير وخطر بين الدين والم�صروع ال�صتيطاني ال�صتعماري. وي�صكل هذا المزج اأي�صًا عاماًل 

جوهريًا في جعل الم�صروع ال�صيا�صي للحركات القومية الدينية، وهو م�صروع ا�صتيطاني وا�صح المعالم، 

الأُخرى  ال�صتيطانية  الكولونيالية  الحركات  اأن  �صحيح  اإ�صرائيل.  في  الوحيد  الحيوي  الم�صروع 

ا�صتخدمت خطابًا توراتيًا اأو اإنجيليًا اأو حتى خال�صيًا في عملية ال�صتيطان وتبريره. ونجد هذه اللغة 

واأر�ض  الخال�ض،  مثل:  ال�صمالية،  واأميركا  واأ�صتراليا  اأفريقيا  في  الغربي  ال�صتيطاني  ال�صتعمار  في 

الميعاد، والفردو�ض المفقود وغير ذلك، اإّل اإن هذه ال�صور الذهنية في تلك الم�صاريع لم ترتبط بمكان 

ال�صيا�صية  الخطوات  على  المجازات  هذه  بخطورة  علمنا  مع  ــ  مجازاً  وا�صُتعملت  محددة،  باأر�ض  اأو 

هذه  عن  جوهري  ب�صكل  تختلف  ال�صهيونية  اأن  غير  الأ�صالني.  ال�صعب  من  والموقف  وال�صتيطانية 

اأن هناك عالقة  فل�صطين، مثلما  اليهود وبين  بين  تاريخية  ثقافية وحتى  ثمة عالقة  لأن  الم�صاريع، 

ثقافية بين الم�صيحية وبين فل�صطين )اأو مثلما اأن هنالك عالقة ثقافية وتاريخية بين العرب والأندل�ض(. 

ول اأعتقد اأن على الفل�صطيني اأن ينفي هذه العالقة، اأو اأن ي�صعر باأنه مهدد منها. اإّل اإن ما حدث هو اأن 

في  تاريخي  بحق  ادعاء  اإلى  العالقة  هذه  حولت  ــ  البداية  في  العلمانية  ال�صهيونية  ــ  ال�صهيونية 
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فل�صطين. ومن اأجل تبرير هذا الدعاء ازداد الت�صديد على هذه العالقة وعلى اأبعادها الدينية، وفي هذه 

تحولت  والقطاع،  ال�صرقية(  القد�ض  فيها  )بما  ال�صفة  احتالل  بعد  ت�صاعدت  التي  التاريخية  العملية 

ال�صهيونية  التجاهات  بين  نجد  ل  فنحن  فل�صطين.  في  اليهود  بحق  اإيمان عميق  اإلى  التبرير  عملية 

اختالفًا في هذا المو�صوع: لل�صعب اليهودي الحق في كل فل�صطين؛ اإن الفروقات بين مختلف التجاهات 

ال�صهيونية، يمينًا و''ي�صاراً'' وو�صطًا والتيارات القومية الدينية، لي�صت ب�صاأن هذا المو�صوع واإنما ب�صاأن 

ما اإذا كان للفل�صطينيين اأي�صًا حقوق فردية اأو قومية في وطن اليهود اأو في جزء منه. وما اأتناوله هنا 

هو اأن العالقة الثقافية �صّكلت اأداة لل�صهيونية للو�صول اإلى هذا القتناع وت�صديقه، وجعله جزءاً من 

الهوية الحقيقية لالإ�صرائيلي. لكن ب�صبب �صرورة ا�صتعمال الدين لتوطيد ''الحق'' في فل�صطين �صار للدين 

تن�صيط  وفي  الغربية،  وال�صفة  القد�ض  في  وخ�صو�صًا  وتبريرها،  ال�صتيطانية  العملية  في  اأهمية 

الحركات والأحزاب القومية الدينية.

ووجد الم�صروع الديني القومي حليفًا له في اليمين الإ�صرائيلي الذي يرى في كل فل�صطين موقع 

ال�صبل  ب�صاأن  اختالفات  هناك  تبقى  لكن  اليهودية.  الدولة  اأي حدود  ــ  لل�صهيونية  ال�صيا�صية  ال�صيادة 

ومكانة  الدولية،  العتبارات  واأهمية  ال�صتيطان،  �صرعة  ناحية  من  الهدف  هذا  اإلى  للو�صول  الأ�صح 

اإلى  ال�صهيونية  الواقع ذهاب  التاريخية هو في  الحقبة  ن�صهده في هذه  الفل�صطينيين وغير ذلك. فما 

ــ عبر المطالبة والعمل على ال�صتيالء على كل فل�صطين، والتركيز على  اإلى تج�صيد جوهرها  ــ  مداها 

للمجتمع  ذلك  معنى  ما  لكن  مك�صوف.  وب�صكل  يهودية  دولة  في  ال�صتيطاني  الم�صروع  ا�صتمرار 

الإ�صرائيلي، وما معنى ذلك لل�صعب الفل�صطيني والق�صية الفل�صطينية؟

م�صروع  من  وجعلوا  الخيار،  الإ�صرائيلي  اليمين  في  وحلفاوؤه  القومي  الديني  الم�صروع  ح�صم  لقد 

الدولة اليهودية في كل فل�صطين الم�صروع الحيوي الرائد �صيا�صيًا والذي ل يجد مناف�صًا مقنعًا له �صمن 

الفكر ال�صهيوني. ويحتل موؤيدوه اأمكنة متقدمة لي�ض في الكني�صت والحكومة فح�صب، بل في الموؤ�ص�صات 

الإ�صرائيلية المهمة الأُخرى اأي�صًا، مثل الع�صكر، والق�صاء، والإعالم، والتربية، والثقافة. ولأن ا�صتمرار 

الخ�صنة  القوة  يتطلبان  والقد�ض،  ال�صفة  في  وخ�صو�صًا  كلها،  فل�صطين  في  وتكثيفه  ال�صتيطان 

المثقفين  دوائر  بين  فقط  لي�ض  ينك�صف  اأخذ  ــ  الأخالقي  ال�صعف  ــ  الآخر  الجانب  فاإن  والمك�صوفة، 

ن 
َ
والأكاديميين والطالب وموؤ�ص�صات المجتمع المدني في العالم، بل في اإ�صرائيل نف�صها اأي�صًا. فهناك م

اأخذ ال�صعف الأخالقي اإلى مداه وقام بمقارنة اإ�صرائيل الحالية باألمانيا 1933 قبل و�صول النازيين 

اإلى ال�صلطة، وقد ا�صتخدم هذا الت�صبيه اأحد اأهم الأ�صاتذة الإ�صرائيليين، والمتخ�ص�ض بدرا�صة المحرقة 

وازدادت   
4

اآخرون. كثيرون  ا�صتخدمه  كما  العبرية،  الجامعة  في  المعا�صرة  اليهودية  والدرا�صات 

ة لم ي�صبق لها مثيل في الخطاب الإ�صرائيلي. 
ّ
الأ�صوات التي تتحدث عن هذا المو�صوع ب�صراحة وحد

اأن النقا�ض الخطر ب�صاأن م�صتقبل فل�صطين يجري داخل المجتمع الإ�صرائيلي  ومن المده�ض في نظري 

وحده، ومن دون اأن ياأخذ الإ�صرائيلي م�صاألة وجهة النظر الفل�صطينية في الح�صبان. ومن المثير للده�صة 

جوهر  عن  الغالب  في  تغيب  الفل�صطيني  م�صتقبل  على  ومدلولتها  التحولت  هذه  اإ�صقاطات  اأن  اأكثر 

النقا�ض الذي يركز على ماذا �صيحدث للديمقراطية والمجتمع الإ�صرائيليين. فمثاًل تعالت موؤخراً اأ�صوات 

وم�صتقبل  اإ�صرائيل  م�صتقبل  في  وت�صكيكهم  الإ�صرائيليين  ياأ�ض  عن  ر 
ّ
تعب والو�صط  ''الي�صار''  من  كثيرة 

ال�صهيونية ــ وهذا الياأ�ض لم ي�صبق له مثيل. وتم تاأطير هذا الت�صكيك في م�صتقبل الم�صروع ال�صهيوني 
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من خالل طرح التخوف من الواقع الثنائي القومية، ومن واقع الحتالل الذي يبدو لهوؤلء الم�صككين 

با�صتح�صار  اليهودية  للدولة  الداخلي  الدمار  مثل  ا�صتعمال م�صطلحات  ومن خالل  عنه،  عودة  ل  اأن 

يقدمها  مقنعة  حجة  اأي  يوجد  ل  اأنه  الياأ�ض  هذا  يعمق  ا 
ّ
ومم الثالث.  الهيكل  كتدمير  دينية  مجازات 

اأ�صحاب الم�صروع القومي الديني �صد تعّذر الو�صول اإلى الواقع الثنائي القومية الناتج من الحتالل. 

لكن مع ازدياد جدية النقا�ض ب�صاأن الم�صروع القومي الديني الذي يحقق ال�صهيونية يبرز ال�صوؤال ــ من 

وجهة النظر الإ�صرائيلية ــ عن م�صتقبل الفل�صطينيين في الأرا�صي التي �صتقع تحت ال�صيادة الإ�صرائيلية، 

كولونيالية  حالت  بمقارنة  ال�صتعانة  اأود  لكني  به.  خا�صة  معالجة  ي�صتحق  الذي  المو�صوع  وهو 

�صيقود  الدولتين  لحل  النهائي  النهيار  كاأن  والدولتين،  الدولة  ثنائية  لأتحدى  اأُخرى  ا�صتيطانية 

الم�صروع  واأمام  القومية.  ثنائية  دولة  اأم  اأبارتهايد  دولة  اأكانت  الواحدة،  الدولة  حل  اإلى  بال�صرورة 

اإ�صرائيل  بداأت  اعتقادي  وفي  ال�صتيطاني.  الكولونيالي  جوهره  من  تنبع  اأُخرى  بدائل  ال�صهيوني 

رف 
ُ
بالتح�صير لبديل اآخر منذ طرح يغاآل األون )زعيم اأحد اأحزاب ''الي�صار'' ال�صهيوني( الم�صروع الذي ع

5
لحقًا با�صمه، بعد حرب 1967 مبا�صرة.

�لتق�صيم �ال�صتعماري �ال�صتيطاين

تق�صيم  قرار  �صدر  التي  نف�صها  ال�صنة  ففي  للتق�صيم.  �ض 
ّ
تعر الذي  الوحيد  البلد  فل�صطين  تكن  لم 

اأي�صًا، تق�صمت  الزمنية نف�صها  الحقبة  باأمر من حكومة جاللتها. وفي  الهند  مت 
ّ
ُق�ص فل�صطين )1947( 

�صهلة،  التق�صيم عملية  يكن  ولم  يوغ�صالفيا وقبر�ض.  ثم  باك�صتان،  واألمانيا وفييتنام، ولحقًا  كوريا 

اإنه في جميع الحالت المذكورة نتج من  اأن يحدث باتفاق كما في ت�صيكو�صلوفاكيا، بل  ومن النادر 

تدّخل اإمبريالي خارجي )بما في ذلك التدخل التركي في قبر�ض(، اأو نتيجة اتفاق قوى منت�صرة مثلما 

اأو دينيه،  الف�صل بين مجموعات قومية  التق�صيم، عندما كان هدفه  حدث في كوريا واألمانيا. ورافق 

عنف �صديد وطرد �صكاني كما في حالت الهند وقبر�ض ويوغ�صالفيا مثاًل، ف�صاًل عن فل�صطين، ومع ذلك 

تبرز الحالة الفل�صطينية كحالة مختلفة.

م فيها بلد 
ّ
ما يميز الحالة الفل�صطينية من جميع حالت التق�صيم في الع�صر الحديث، اأنها حالة ُق�ص

الرف�ض  فاإن  ولذلك  ا�صتيطاني.  ا�صتعماري  م�صروع  اأ�صحاب  م�صتوطنين  وبين  الأ�صليين،  �صكانه  بين 

الفل�صطيني للتق�صيم وللتنازل عن جزء من وطنهم لم�صروع ا�صتيطاني كان طبيعيًا. ولي�ض الفل�صطينيون 

ا بدا اأنه قبول بالتق�صيم من جانب القوى المركزية 
ّ
ن رف�صوا تق�صيم وطنهم، اإذ على الرغم مم

َ
فقط هم م

 فاإ�صرائيل رف�صت العتراف 
6

في الحركة ال�صهيونية، فاإنه �صار وا�صحًا اأن هذا القبول كان تكتيكيًا.

الإ�صرائيلية لم�صروع دولتين  القيادات  الم�صير، وكان قبول  بوجود �صعب فل�صطيني وبحّقه في تقرير 

ل 
ّ
تغو مع  بالتوازي  موؤخراً،  عنه  تراجعت  الإ�صرائيلية  الحكومة  اإن  حتى  موقتًا،  الدولي  ال�صغط  تحت 

الحالت  فل�صطين مع  تق�صيم  القد�ض. ولذلك ل ي�صح مقارنة  بما فيها  الغربية  ال�صفة  ال�صتيطان في 

المذكورة اأعاله لأنها لي�صت حالت ا�صتعمارية ا�صتيطانية. وهنا يبرز ال�صوؤال: وماذا عن حالت التق�صيم 

في الحالت ال�صتعمارية ال�صتيطانية في اأفريقيا و�صمال اأميركا واأ�صتراليا؟

اإلى  الم�صاريع  هذه  من  اأي  ي�صل  لم  ال�صتيطانية  الكولونيالية  للم�صاريع  الحديث  التاريخ  في 

التق�صيم. فمنذ بدء حقبة الكولونيالية ال�صتيطانية الحديثة، لي�ض هنالك م�صروع ا�صتيطاني كولونيالي 
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اأ�صحاب  رين بتق�صيم وطن 
َ
الم�صتعِمرين والم�صتعم اإلى ترتيب بين  اأنه تو�صل  اإليه على  الإ�صارة  يمكن 

على  فر�صه  بوا�صطة  جرى  فاإنه  التق�صيم،  نوق�ض  عندما  اأو  التق�صيم،  جرى  وعندما  الأ�صليين.  الوطن 

اأو المحميات )reservations( كما  اأفريقيا،  ر، اإن على نموذج البانتو�صتانات كما في جنوب 
َ
الم�صتعم

في حالة اأميركا ال�صمالية. وهذا الواقع ل ي�صكل برهانًا قاطعًا على اأن ال�صراع �صد النظام الكولونيالي 

الترتيب  هذا  تجعل  التي  والنف�صية  ال�صيا�صية  العمليات  در�صنا  اإذا  اإّل  بالتق�صيم  ينتهي  ل  ال�صتيطاني 

تر�صى  لن  ال�صهيونية  الحالة  اأن  جازمًا  واأعتقد  نف�صه.  الكولونيالي  للم�صتعمر  ممكن  غير  ال�صيا�صي 

بالتق�صيم اإّل اإذا اطماأنت اإ�صرائيل اإلى اأن �صحايا م�صروعها الكولونيالي ال�صتيطاني قبلوا بم�صروعية 

هذا الم�صروع. ولن تقبل اإ�صرائيل بقيام دولة فل�صطينية اإّل من خالل القبول الفل�صطيني المعلن ر�صميًا 

و�صعبيًا بحّق ال�صعب اليهودي في اإقامة دولة يهودية في فل�صطين منذ الأزل واإلى الأبد. و�صتتم المطالبة 

لو  وحتى  تج�صيدها.  على  والعمل  الرواية،  هذه  على  المقبلة  الأجيال  تربية  الفل�صطينيون  يلتزم  باأن 

افتر�صنا اأن هذه الهزيمة الإن�صانية والأخالقية وال�صيا�صية ربما تحدث )واأنا ل اأعتقد ذلك(، فاإن هذه 

قد ل تكفي لتاأييد اإ�صرائيلي لقيام دولة فل�صطينية لأن الم�صتعِمر لن يقتنع وبحّق، باأن اأ�صحاب الأر�ض 

في  ب�صراحة  عنه  ر 
ّ
وعب جابوتن�صكي،  زئيف  فهمه  ما  وهذا  ب�صدق،  التنازل  بهذا  ير�صون  الأ�صليين 

7
مقالته المهمة ''الجدار الحديدي''.

ن 
ّ
في �صوء ما تقدم، ما هو م�صتقبل التق�صيم وقيام دولة فل�صطينية في فل�صطين؟ يعتقد كثيرون مم

رئي�صًا  ترامب  انتخاب  بعد  )وخ�صو�صًا  نهايته  اإلى  و�صل  دولتين  اإلى  التق�صيم  م�صروع  باأن  اقتنعوا 

للوليات المتحدة(، اأن البديل من حل الدولتين هو حل الدولة الديمقراطية الواحدة، واأن هذا الحل �صيمر 

على  لل�صهيونية  المقاومين  واليهود  الفل�صطينيين  ت�صتحث  طويلة  لمدة  اأبارتهايد  دولة  طريق  عن 

اأمام  اأن  ــ  ــ خطاأً  النافذ  الفل�صطيني  التوجه  اإلى دولة ديمقراطية. ويفتر�ض هذا  مقاومتها وتحويلها 

ا النتهاء اإلى دولة اأبارتهايد. وقد لقى هذا التحليل 
ّ
ا حل الدولتين، واإم

ّ
اإ�صرائيل واحداً من خيارين: اإم

الذي اأخذ يتبلور منذ مدة طويلة في الدوائر الأكاديمية والفكرية، �صدى قويًا في ال�صيا�صة الدولية، حتى 

ر موؤيدو 
ّ
اإن وزير الخارجية الأميركية ال�صابق جون كيري تحدث عن هذا التوجه واإن بلغة مختلفة. ويعب

اإ�صرائيل عن هذا الموقف بلغة فحواها اأن اإ�صرائيل ل ت�صتطيع اأن تبقى ''يهودية وديمقراطية'' اإذا �صقط 

المدى  الفل�صطيني �صحيحًا على  التحليل  يكون هذا  وقد  ال�صتيطاني.  الم�صروع  وا�صتمر  الدولتين  حل 

 اإليها في 
ُ
البعيد، لكن على المدى الأقرب وفي الظروف الإ�صرائيلية والفل�صطينية والعربية التي تطرقت

ــ  ــ القومي  اأن تّتبعها. فالم�صروع الديني  بداية هذه المقالة، فاإن هناك حلوًل خطرة يمكن لإ�صرائيل 

ال�صتيطاني  ال�صلوك  في  الأخيرة  الأعوام  في  �صهدنا  مثلما  الأخالقي  ح�صي�صه  اإلى  و�صل  اليميني 

المجتمع  في  للعنف  والموؤيدة  العن�صرية  المواقف  منظومة  تجّذر  وفي  فل�صطين،  كل  في  الإ�صرائيلي 

والع�صكرية، وهذا كله متالزم مع  ال�صيا�صية  والموؤ�ص�صات  والتربية  القوننة  وانعكا�صه في  الإ�صرائيلي، 

وغير  فاعلة  غير  كونها  من  الفل�صطينية  ال�صلطة  تاأثير  تعدى  نف�صه  الوقت  في  الإ�صرائيلية.  القوة  اأوج 

نظام  ا�صتمرار  في  فقط  لي�ض  ت�صاهم  قوة  كونها  اإلى   )irrelevant( جدوى  ذات  لي�صت  حتى  اأو  قادرة 

الحتالل، بل تعمل، ومن دون اأن تق�صد ذلك، على نجاح م�صروع تق�صيم جديد لفل�صطين، وهو التق�صيم 

ال�صتعماري ال�صتيطاني الذي به يتج�صد جوهر ال�صهيونية.

والنقا�ض ب�صاأن م�صتقبل الفل�صطينيين وفل�صطين كان دائمًا في اإ�صرائيل نقا�صًا داخليًا ل مكان فيه 
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يتغير  ولم  الأولى  بداياته  منذ  ال�صهيوني  الم�صروع  التوجه  هذا  �صبغ  وقد  الفل�صطيني.  نظر  لوجهة 

الفل�صطينيين في  الن�صط منحى مهمًا، فم�صتقبل  الداخلي  الإ�صرائيلي  النقا�ض  اإلى الآن. واتخذ  جوهريًا 

الم�صروع القومي ــ الديني ــ اليميني يتراوح بين ثالثة احتمالت ُتظهر جميعها وعيًا اإ�صرائيليًا داخليًا 

الوطن  اأ�صحاب  من  التخل�ض  يجري  الذي  الوقت  في  وا�صح،  عن�صري  نظام  و�صع  تجّنب  ب�صرورة 

الأ�صليين وال�صتيالء عليه. وهذه الحتمالت هي: الأول، انتظار اأو اختالق ظروف حرب متالزمة مع 

ال�صفة  ا�صتيعاب  عملية  ل 
ّ
ي�صه جزئي  ولو  �صكاني  طرد  اإلى  تقود  الحالية  والعربية  الدولية  الظروف 

الغربية في الدولة ال�صهيونية؛ الثاني، وهو الذي يحظى بتاأييد قوى اليمين الجابوتن�صكية الحقيقية 

مثل روؤوفين ريفلين، رئي�ض اإ�صرائيل الحالي، يدعم �صمًا كاماًل لل�صفة الغربية مع اإعطاء الفل�صطينيين 

حقوقًا مدنية فردية )مثل الفل�صطينيين في اإ�صرائيل(، لكن لي�ض حقوقًا قومية اأو حقوقًا مت�صاوية في 

لهذا  اأن  اأعتقد  ل  �صابقًا،  و�صفها   
ُ
حاولت التي  الحالية  الإ�صرائيلية  الأجواء  ظل  وفي  مواطنيها.  دولة 

الحتمال تاأييداً كافيًا لدى قوى �صيا�صية للدفع في اتجاهه؛ الثالث الذي ن�صير نحوه هو تق�صيم جديد 

والع�صرين  الواحد  القرن  �صيغة  الواقع  في  هو  فل�صطيني  و''كيان''  يهودية،  دولة  بين  لفل�صطين 

للبانتو�صتان الأ�صود في جنوب اأفريقيا، اأو محمية ال�صكان الأ�صليين في �صمال اأميركا. وهذه ال�صيغة 

اها نتنياهو في اأول ت�صريح له عند تراجعه عن تاأييد حل 
ّ
قد تكون على �صكل ''اأقل من دولة'' كما �صم

خريطَتي  خالل  من  تظهر  التق�صيم  هذا  حدود  وبداأت   
8

 .2017 الثاني/يناير  كانون  في  الدولتين 

ال�صتيطان واأو�صلو: منطقة ''ج'' التي ت�صمل اأكثر من 60% من ال�صفة بقليل، والم�صتعمرات الكبرى كلها. 

كما اأخذت تبرز طبيعة هذا الكيان من حيث �صيادته و�صالحياته وموؤ�ص�صاته: اإ�صرائيل تتحكم في الأمن 

ي نف�صه دولة واأن يعطي لنف�صه جميع 
ّ
الخارجي وتحوطه من جميع الجهات، والكيان ي�صتطيع اأن ي�صم

التناف�ض على منا�صبه ووزاراته  الفل�صطينية فيه  النخب  )trappings( بحيث ت�صتطيع  الدولة  �صكليات 

اأن  واأهم �صفاراته، تمامًا مثلما تفعل اليوم. و�صيح�صل على اعتراف وتعاطف عالميين، كما ي�صتطيع 

بقي الف�صائل ومجال�صها الثورية وما اإليه، و�صيكون في اإمكان النخب التي اأفرزتها ال�صلطة الفل�صطينية 
ُ
ي

اأن تتناف�ض على ع�صوية المجل�ض الثوري لــ ''فتح'' مثال''، وعلى من�صب �صفير في اأهم الدول في العالم، 

ولن تجد اأي غ�صا�صة في ذلك. هذا التق�صيم �صيكون مفرو�صًا من اإ�صرائيل ومرفو�صًا من الفل�صطينيين، 

لكنه اأمر واقع، وفي الحقيقة فاإن ت�صرف ال�صلطة ونخبها حاليًا ي�صاعد على تحقيق هذا الحتمال من 

حيث ل تدري، ذلك باأنه في غياب م�صروع تحرري فل�صطيني فاإن ال�صلطة تلعب على قيثارة م�صروع 

اإلى  والن�صمام  هناك،  من  واأُخرى  هنا،  من  دولة  اعتراف  اإن  اإذ  الكولونيالي،  ال�صتيطاني  التق�صيم 

موؤ�ص�صات دولية وزيارات ر�صمية وغير ذلك، ل يتعار�صان مع م�صروع التق�صيم ال�صتعماري ال�صتيطاني. 

عالوة على اأن الأفكار ال�صيا�صية وال�صتراتيجية الرئي�صية التي قدمها الرئي�ض الفل�صطيني محمود عبا�ض 

ح عبا�ض اأن 
ّ
في موؤتمر ''فتح'' في ت�صرين الثاني/نوفمبر 2016 مثاًل، ل تعوق هذا الم�صروع. فقد �صر

�صنة 2017 هي �صنة الدولة، واعتمد اأطروحة التراكمية والعمل التراكمي من اأجل الو�صول اإلى الدولة، 

وفي ادعائه اأنها مقبلة ل محالة، وحتى في مطالبته بالتخلي عن ا�صم ''ال�صلطة الفل�صطينية'' وبتداول 

ه ال�صلطة واعتمادها التراكمية. ففي الوقت الذي 
ّ

م�صطلح الدولة. اإّل اإن هنالك خطاأ جوهريًا في توج

زف الن�صيد الوطني 
ُ
فع العلم الفل�صطيني فيها، وع

ُ
اعُترف بفل�صطين ع�صواً مراقبًا في الأمم المتحدة، ور

ال�صتعماري  الم�صروع  من  م�صادة  تراكمية  عملية  تتم  كانت  ال�صفارات،  عدد  وازداد  اأوروبا،  في 
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ل في و�صع القد�ض لت�صبح مدينة يهودية 
ّ
ال�صتيطاني: ن�صاط ا�صتيطاني، وعنف من الم�صتوطنين، وتحو

مع اأحياء عربية هام�صية، وعمليات هدم وقتل واعتقال واقتحام اإلخ.

لقد تزامنت العملية التراكمية ــ بح�صب المنطق الفل�صطيني النافذ ــ مع عملية تراجع خطر في الواقع 

له مثل  المتحم�صين  اأكثر  الدولتين بح�صب  اإمكان حل  والإن�صاني تحت الحتالل، بل تراجع  ال�صيا�صي 

الخارجية الأميركية ومعاهد الأبحاث الأميركية.

اأر�ض الواقع، ول فائدة  لي�ض هنالك و�صع قائم )�صتاتيكو( ثابت، واإنما هناك تراجع مرعب على 

مرجوة من العملية التراكمية اإن لم ترتبط بم�صروع �صيا�صي. ول مانع من اأن يكون الم�صروع ال�صيا�صي 

هو م�صروع دولة في ال�صفة والقطاع، لكن على اأ�صحاب هذا الم�صروع اأن ي�صرحوا لنا كيف �صن�صل مع 

اإلى دولة في و�صع التراجع الذي ن�صهده، وكيف �صيطبق  التفاو�ض الم�صتمر والعمل الدبلوما�صي فقط 

اأعاله: ''هذا ال�صتيطان بدك تزيلو غ�صبًا  ''فتح'' المذكور  هذا المنطق مقولة الرئي�ض عبا�ض في موؤتمر 

عنك''، مقارنًا اإزالة هذا ال�صتيطان الذي و�صل اإلى قرابة 800.000 ن�صمة ومئات الم�صتعمرات بمدنه 

وقراه وموؤ�ص�صاته القت�صادية وال�صيا�صية والثقافية والأكاديمية بم�صتعمرات �صيناء وغزة. هكذا غ�صبًا 

ن �صيرغمهم؟ وكيف؟
َ
عنهم �صيزيلون مئات الم�صتعمرات ومئات اآلف الم�صتوطنين. م

لدى  المتردي، فال مانع  الو�صع  ''دولة'' على هذا  ا�صم  اإطالق  المنطق على  اأ�صحاب هذا  اأ�صر  واإذا 

9
الإ�صرائيليين من اأن يطلق الفل�صطينيون عليها ا�صم ''اإمبراطورية فل�صطين'' اإذا اأرادوا ذلك.

وفي تقديري، كان من الممكن لهذا التراكم اأن يثمر في حال كان جزءاً من م�صروع �صيا�صي تحرري 

اأنه ل يتناغم مع �صيا�صة ال�صلطة الفل�صطينية الحالية.  ل تبدو معالمه في الأفق بعد، لكن من الموؤكد 

ويبدو لي اأن القيادة الفل�صطينية الحالية غالت في العتبارات البراغماتية ولزوم ما ل يلزم حتى في 

ر عن موقف يرى اأن ال�صهيونية 
ّ
اإطار منظومة الواقعية ال�صيا�صية. ويبدو لي اأي�صًا اأن هذه القيادة تعب

انت�صرت في فل�صطين ما قبل احتالل �صنة 1967، حتى لو لم تعلن ذلك جهاراً، وربما لذلك، هي على 

ا�صتعداد للت�صاوق معها.

تت�صارع ال�صهيونية نحو تج�صيد جوهرها، والمده�ض اأن ال�صلوك ال�صيا�صي الفل�صطيني المتمثل في 

اليميني  ــ  الديني  ــ  القومي  الم�صروع  مع  ــ  ق�صد  دون  من  ــ  يتكامل  ونخبها  الفل�صطينية  ال�صلطة 

اإ�صرائيلية له، يبقى اأمام  الإ�صرائيلي. وفي مرحلة النحطاط الأخالقي لهذا الم�صروع الذي ل مقاومة 

من  تتحرر  جديدة  لفل�صطين  ر 
ّ
وت�صو جديد،  وفكر  جديد،  جيل  ــ  دائمًا  اأمامهم  كان  ما  الفل�صطينيين 

ال�صتعمار ال�صتيطاني الأخير في العالم، وتعمل على ا�صتبداله بنظام ديمقراطي. 
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